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Trafiksäkerhetsprogram, dnr TU 2017/059 
 
Tekniska utskottets beslut 
Skicka föreslagna trafiksäkerhetsprogram på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden, räddningstjänsten, kultur- och fritidsnämnden, 
kommunstyrelsen, lokala politiska partier samt trafikskolor, med önskemål 
om yttrande senast den 19 december 2018. 
 
Använda kommunens webbverktyg för medborgardialog kring föreslagna 
trafiksäkerhetsprogram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bland annat efter att flera medborgarförslag har inkommit om att sänka 
hastigheten, bygga hastighetsbegränsande åtgärder och övergångsställen på 
specifika gator i kommunen beslutade tekniska utskottet 2017-04-04 § 34 att 
uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett förslag på hur det övergripande 
trafiksäkerhetsarbetet skulle kunna förbättras i kommunen. 
 
Tillsammans med NTF Jönköpings län har ett förslag till 
trafiksäkerhetsprogram tagits fram. 
  
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04 §34 med uppdrag om 
trafiksäkerhetsplan. 
Förslag på trafiksäkerhetsprogram, dnr TU 2017/059. 
 
Förslag under sammanträdet 
Jerry Karlsson (L) föreslår att remissen skickas till trafikskolor verksamma i 
kommunen. 
 
Besim Matoshi (S) föreslår att remissen även skickas till kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. 
 
Ordförande föreslår att en medborgardialog genomförs med hjälp av 
kommunens webbverktyg. 
 
Ordförande föreslår att remisstiden förlängs till den 19 december 2018. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att skicka 
föreslagna trafiksäkerhetsprogram på remiss, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Jerry Karlssons förslag 
om att skicka förslaget till trafikskolor verksamma i kommunen, och finner 
det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla Besim Matoshis förslag 
om fler remissinstanser, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att använda 
kommunens webbverktyg för medborgardialog, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att förlänga 
remisstiden till den 19 december, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Trafikskolor i kommunen 
Partierna i Vaggeryds kommun 
Kommunstyrelsen 
Räddningstjänsten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på motion – utveckling av friluftsområdet 
Movalla, dnr TU 2018/083 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att inhämta kultur- och fritidsnämndens 
synpunkter för att besvara motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion från fullmäktigeledamoten Tommy Ottosson (S) har remitterats 
till tekniska utskottet för yttrande senast den 4 januari 2019. Förslaget är att 
cykelbanan söder om Movalla görs i ordning så att fler, inte minst yngre kan 
använda den. Att kommunen arbetar för att ytterligare utveckla detta 
grönområde. 
 
Tekniska utskottet är positivt inställda till motionärens intentioner och ser 
inga direkta hinder att utveckla friluftsområdet kring Movalla. Utveckling 
av friluftsområdet Movalla sker inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde.  
  
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-09-17, dnr KS 2018/205. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – placera soptunna för 
hundbajspåsar vid parkeringen Hjortsjöns camping, 
dnr TU 2018/072 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för upprättande 
av förslag till beslut. Förslaget är placera soptunna för hundbajspåsar vid 
parkeringen Hjortsjöns camping. 
 
Tekniska utskottets svar 
Utifrån lagstiftningen om nedskräpning (miljöbalken 1998:808) är det 
förbjudet att skräpa ned på allmän plats, och en polisanmälan bör göras om 
så sker. Att var och en tar hand om sitt egna avfall gör att avfallet kan 
sorteras och hanteras på ett effektivare och miljövänligt sätt. 
 
Tekniska kontoret tar, främst utifrån hygieniska och trivselmässiga skäl, 
hand om nedskräpning i tätorternas centrala delar. Utplacerade soptunnor är 
främst till för kommunens besökare som har sämre möjligheter att själva ta 
hand om skräpet genom att ta med det hem. 
 
Tekniska kontoret gör kontinuerligt uppföljningar kring var de allmänna 
soptunnorna ska placeras för att ha bäst effekt. Vi bedömer idag att vi inte 
har resurser att utöka med fler soptunnor, men kommer att se över 
placeringen av befintliga soptunnor. 
  
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-07-03, dnr KS 2018/169. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – åtgärda problem med 
mopedtrafik i höga hastigheter mellan Hjortsjöns 
camping och Fenix, dnr TU 2018/073 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till 
den erfarenhet som finns med farthinder för gång- och cykeltrafik, (GCM-
trafik). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för upprättande 
av förslag till beslut. Medborgarförslaget innebär att åtgärda problem med 
mopedtrafik i höga hastigheter mellan Hjortsjöns camping och Fenix. 
 
Tekniska utskottets svar 
Trafikreglerna för moped klass II (25 km/h) är desamma som för cykel. 
Moped klass I är ett motorfordon (45 km/h) som ska framföras på bilväg. 
Alla fordonsförare har ett personligt ansvar att hålla tillräckliga 
säkerhetsmarginaler, och anpassa körningen efter trafiksituation och 
vägförhållande. Olovlig körning kan endast övervakas av polismyndigheten.  
 
Vaggeryds kommun har inga farthinder på gång- och cykelvägar generellt, 
undantagen är då gång- och cykelväg korsar annan körbana.  
 
Hastighetssänkning genom tvingande åtgärder innebär försämrad 
framkomlighet för cyklister och bör därför bara användas i undantagsfall. 
Hastighetssänkning för cyklister går emot dagens planering där 
attraktiviteten för cykling ska stärkas så att cykelandelen stiger. Tvingande 
åtgärder ger alltså en säkerhetshöjning på bekostnad av attraktivitet och 
framkomlighet. I gång-, cykel- och moped- handboken konstateras att fasta 
hinder, såsom grindar och gupp, inte ska finnas på det övergripande 
cykelnätet eller andra viktiga cykelbanor och att man i övrigt ska vara 
restriktiv med av framförallt trafiksäkerhetsskäl men också ur drifts- och 
underhållssynpunkt.  
 
Hur gör andra väghållare 
Lunds kommun anger i sin gång- och cykelpolicy att farthinder för att sänka 
cyklisters hastighet ska användas restriktivt. Grindar ska sättas upp endast i 
undantagsfall, exempelvis på platser där sikten är dålig och inte kan 
förbättras. Grindar ska inte användas för att förhindra olovlig fordonstrafik. 
Kommunen har i sin planering och vid detaljutformning aktivt utgått från 
dessa principer. 
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Stockholms stad anlägger inga farthinder på cykelbanor därför att det anses 
vara farligt för cyklisterna. På vissa ställen har målats bullerremsor i 
cykelbanorna men fartgupp och liknande utsätter cyklisterna för risker och 
används därför inte.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-07-03, dnr KS 2018/171. 
Farthinder för cyklister - en framkomlig väg 2016-08-31, Trafikverket. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – 40 som bashastighet i 
villaområden, dnr TU 2018/074 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till 
tidigare beslut. Ett trafiksäkerhetsprogram håller på att tas fram där en 
hastighetsöversyn föreslås som en åtgärd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet fick 2018-07-03 remiss från kommunstyrelsens 
tjänstemannaberedning att upprätta förslag till beslut om medborgarförslag 
– 40 som bashastighet i villaområden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att bibehålla bashastighet 
50km/timme inom tätbebyggt område i Vaggeryds kommun efter en 
hastighetsöversyn. 
 
Tekniska utskottet håller på att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram där en 
hastighetsöversyn föreslås som en åtgärd. Trafiksäkerhetsprogrammet 
kommer att skickas på remiss till och med den 19 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – 40 som bashastighet i villaområden. 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 §28 om hastighetsöversynen, dnr 
KS 2011/302. 
Tekniska utskottets beslut om att skicka ett förslag på 
trafiksäkerhetsprogram på remiss 2018-10-16 §110, dnr 2017/059. 
 
Förslag på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) föreslår ett tillägg till beslutet att ett 
trafiksäkerhetsprogram håller på att tas fram där en hastighetsöversyn 
föreslås som en åtgärd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget med Kenth 
Williamssons tillägg, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – gallring av skogsparti 
mellan Alshults-området och Storgatan i Skillingaryd, 
dnr TU 2018/075 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för upprättande 
av förslag till beslut. Medborgarförslaget innebär ett önskemål om gallring 
av ett skogsparti mellan Alshults-området och Storgatan i Skillingaryd. 
 
Tekniska utskottet anser, efter besök på plats, att skogen mellan Alshults-
området och Storgatan i Skillingaryd fyller en viktig funktion bland annat 
som avskärmande effekt mot industriområdet på andra sidan Storgatan. 
 
Det pågår ett arbete inom Vaggeryds kommun att ta fram skötselplan med 
utgångspunkt i kommande grönplan för ökad attraktion för boende och 
friluftsliv i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-07-03, dnr KS 2018/175. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – inför farthinder eller 
fartkontroll på centrala delar av Storgatan i 
Skillingaryd, dnr TU 2018/084 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till 
att Storgatan avses byggas om inom projektet centrumutveckling för en 
lugnare trafikmiljö. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för upprättande 
av förslag på svar till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget är att införa 
farthinder eller fartkontroller på centrala delar av Storgatan i Skillingaryd. 
 
Tekniska utskottets svar 
Det pågår en process om utformningen av Storgatan i Skillingaryd inom 
projektet centrumutveckling. Den aktuella sträckan som diskuteras på 
Storgatan är mellan Artellerigatan och Sturegatan. Målet är att bygga om 
gatan för att uppnå mer centrumkänsla och en lugnare trafikmiljö. En första 
ombyggnadsetapp är planerad att ske under 2019. 
 
Hastighetsöverträdelser kan endast övervakas av polismyndigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-09-18, dnr KS 2018/197. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – placera en eller flera 
soptunnor i Missionsparken, dnr TU 2018/088 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för upprättande 
av förslag till beslut. Förslaget är placera en eller flera soptunnor i 
Missionsparken, Vaggeryd. 
 
Tekniska utskottets svar 
Utifrån lagstiftningen om nedskräpning (miljöbalken 1998:808) är det 
förbjudet att skräpa ned på allmän plats, och en polisanmälan bör göras om 
så sker. Att var och en tar hand om sitt egna avfall gör att avfallet kan 
sorteras och hanteras på ett effektivare och miljövänligt sätt. 
 
Tekniska kontoret tar, främst utifrån hygieniska och trivselmässiga skäl, 
hand om nedskräpning i tätorternas centrala delar. Utplacerade soptunnor är 
främst till för kommunens besökare som har sämre möjligheter att själva ta 
hand om skräpet genom att ta med det hem. 
 
Tekniska kontoret gör kontinuerligt uppföljningar kring var de allmänna 
soptunnorna ska placeras för att ha bäst effekt. Vi bedömer idag att vi inte 
har resurser att utöka med fler soptunnor, men kommer att se över 
placeringen av befintliga soptunnor. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-10-02, dnr KS 2018/226. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-10-16 § 118 TU 2018/089 12(19) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Yttrande på medborgarförslag – inför tomgångsförbud 
där tomgångskörning är tillåten i max tre minuter, dnr 
TU 2018/089 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till 
kommunen har förbud mot tomgångskörning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för upprättande 
av förslag på svar till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget är att införa 
tomgångsförbud där tomgångskörning är tillåten i max tre minuter. 
 
Tekniska utskottets svar 
Vaggeryds kommun har förbud mot tomgångskörning som framgår i Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds 
kommun: 
  
”Tomgångskörning 4 §  
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i 
högst 1 minut.  Detta gäller inte: 
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t. ex. i trafikkö, 2. om 
motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets  
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan 
som avser uppvärmning.  
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller fordon som stannats vid 
järnvägsövergång 
 
Tekniska kontoret beklaga om medborgaren fått felaktiga uppgifter gällande 
tomgångsförbud i kommunen. Normalt är det miljö- och byggnämnden som 
handlägger ärenden kring de lokala föreskrifterna för att skydda människors 
hälsa och miljö. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-10-05, dnr KS 2018/196. 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-28 § 009 Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kommun. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Detaljplan för Hok 2:110, dnr TU 2018/085 
 
Tekniska utskottets beslut 
Inte lämna några synpunkter på föreslagna detaljplan för del av Hok 2:110 
m.fl. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-19 §211 att skicka 
detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra för bostadsbebyggelse på del av Hok 2:110, Hok 2:8 och Hok 
2:95. Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-
09. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kanslienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-10-16 §120 TU 2018/034 15(19) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Utveckling Skillingaryds centrum, dnr TU 2018/034 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att godkänna nedanstående skiss som underlag för 
ombyggnation av Storgatan i Skillingaryd. 
 
Föreslå kommunstyrelsen att uppdra samhällsutvecklaren påbörja 
markförhandlingar med berörda fastighetsägare för ett genomförande av 
ombyggnad. 
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Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 
hur utvecklingen av Vaggeryd och Skillingaryd centrum kan se ut. I 
Vaggeryds centrum har 4 etapper genomförts utifrån centrumutveckling 
under perioden 2015-2018.  
 
Kommande centrumutvecklingsprojekt för Skillingaryd gäller Storgatan. 
Projektet avses genomförs under kommande mandatperiod 2019-2022. 
Dialogmöten har förts med Skillingaryds intresseförening i juni och oktober 
2018. Hänsyn till inkomna synpunkter från intresseföreningen samt tekniska 
utskottet har inarbetats under processtiden. 
 
För att genomföra projektet behövs mindre marklösen genomföras på 
privata fastigheter. Genomförande av detaljplanen på Gästgivaren (Mejeriet) 
kommer eventuellt påverka föreslagen gatuutformning. Hänsyn till 
genomförandet av Gästgivaren kommer att göras utifrån uppkomna behov. I 
en första etapp avses cirkulationsplatsen i norr genomföras under 2019. 
Beräknad ombyggnadskostnad för hela projektet bedöms till 5,4 mkr. 
 
Information om projekten kommer att publicerats på kommunens webbplats 
i god tid innan arbetena påbörjades. Dessutom kommer fastighetsägare som 
är direkt berörda av ombyggnationerna informeras. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklare 
Teknisk chef 
Projektledare 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Programbudget 2019, dnr TU 2017/103 
 
Tekniska utskottets beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att anta programbudget för 2019 för tekniska 
nämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En större översyn av programområden har gjorts med syftet att minska 
antalet program och tydliggöra innehållet med namnen på programmen. 
Tidigare fanns det 30 programområden inom tekniska utskottet dessa har 
reducerats till 9 stycken genom sammanläggning av program. I strukturen 
under programmen finns fortfarande möjligheten att se samma detaljnivå 
som tidigare, varje program innehåller fler ID-nummer efter 
sammanläggning av program. Tillkommande program är politisk 
verksamhet och fastigheter som tidigare inte ingick i tekniska utskottet. 
Totalt finns det 11 programområden inom tekniska nämnden.  
 
Tekniska nämndens programbudget för driftverksamheten innehåller tre 
finansieringar, skatt, taxor och hyror dessa finansieringar och kostnader får 
inte blandas mellan programområdena utan utgör egna resultatenheter inom 
respektive finansiering. 
 
Besparingskravet (293 tkr) inom skattefinansierad verksamhet behöver 
bearbetas mer i tekniska nämnden och kan få tidsförskjutning för att uppnå 
full effekt under året. Framlagd programbudget är budgeterad med en 
budget i balans. En stor andel av nettobudgeten utgör kapitaltjänst vilket 
innebär att nämndens möjlighet att påverka del av nettobudgeten är 
reducerad utifrån givna ramar. En stor andel av verksamheten styrs av lagar 
som också begränsar nämndens möjligheter att påverka.   
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 
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Förvaltningsinformation, dnr TU 2018/001 
 

Tekniska utskottets beslut 
Godkänna informationen från teknisk chef samt gatu- och parkchef. 
 
Sammanfattning av ärendet  
• GC-väg Storgatan – Håkan Trulssons väg 
• Klimatklivet Båramo 
• Vattennära mötesplatser längs Lagan 
• Avverkning och gallring för genomförande av detaljplan Västra Strand 
• Skrivelse Höga Bränna 
• Skyltning GC-vägar utifrån ny lagstiftning 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan godkänna informationen, och finner den 
godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Delgivningar, dnr TU 2018/002. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Godkänna delgivningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar delges tekniska utskottet: 
• Ansökan om statlig medfinansiering – Valdshultsvägen, dnr TU 2018/059. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan godkänna delgivningen, och finner 
den godkänd. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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